DATUM
VOORZITTER
AANWEZIG

AFWEZIG

PLAATS

3 april 2014

TIJDSTIP

Twentehuis (kamer 501) te Enschede

14.30 – 15.45 uur

SECRETARIS

J.H. Coes
Drs. Th.J.N van Rijmenam (directeur Publieke Gezondheid)
M. (Mieke) Kuik (Almelo), A.T. (Lex) Albers (Borne), J.B.M. (Annette) Zwiep-Rosens (Dinkelland), J.H. (Jan-Herman) Scholten (Haaksbergen), J.H. (Johan)
Coes (Hellendoorn; voorzitter), J. (Janneke) Oude Alink (Hengelo), P. (Pieter) van Zwanenburg (Hof van Twente), J.F. (Joop) Hassink (Losser), R. (Rob)
Christenhusz (Oldenzaal), J. (Jan) Ligtenberg (Rijssen-Holten), T. (Tom) Vleerbos (Tubbergen), G.J. (Jan) Binnenmars (Twenterand), S. (Samantha) Dinsbach
(hoofd JGZ, plv secretaris) en S. (Sylvia) IJland (ondersteunend beleidsmedewerker GGD, verslag).
A. (Anja) Timmer (Almelo), E. (Ed) Wallinga (Enschede), J.M. (Hans) Bekke (Wierden) en Th. (Theo) van Rijmenam (directeur PG, secretaris)

Verslag bestuurscommissie Publieke Gezondheid
NR.

ONDERWERP

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
a. Bestuurdersdag
b. Memo ‘Huisvesting JGZ’
c. Memo ‘Brief voorzitter Task
Force kindermishandeling
en seksueel misbruik’
d. Inspectiebezoek GGD en
HKZ-certificering

VOORSTEL/ADVIES

Ter kennisname

BESLISSING

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mevr. Timmer (Almelo) en de heren Wallinga (Enschede) en Bekke
(Wierden) zijn afgemeld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Streven is om uiterlijk 15.45 uur af te ronden i.v.m. afscheidsreceptie E.
Wallinga
a. De voorzitter meldt dat voor de bestuurdersdag 2014 op 24
september wordt ingezet op een programma in de regio
afgestemd op de nieuwe bestuurders Publieke Gezondheid.
Op 15 mei is een thema BC gepland die vooralsnog is
gereserveerd voor introductie van de nieuwe BC-leden in de
GGD. De bestuurdersdag in september gebruiken voor
verdieping.
b. De voorzitter legt uit dat er in afwijking van de gemaakte
afspraak in de BC van december 2013 nu geen voorstel
voorligt. In die BC is besloten om naast het afstandscriterium
meerdere aspecten mee te nemen en uit te werken. Daarmee is
een bredere opdracht gegeven. Het memo bevat een
bijgestelde planning.

ACTIE
DOOR

PAGINA

2/4
NR.

ONDERWERP

VOORSTEL/ADVIES

c.

Belangrijk is dat duidelijk wordt wie wanneer waarvoor
verantwoordelijk is. De voorzitter is van mening dat het
onderwerp geagendeerd moet blijven binnen PG en niet binnen
Veiligheid. Het memo wordt voor kennisgeving aangenomen.
De voorzitter deelt mee dat GGD Twente een inspectiebezoek
heeft gehad en zeer goed heeft gescoord. De inspectie geeft
aan dat de GGD ver boven het niveau zit dat schriftelijk is
aangedragen. Voorts is ook de HKZ-certificering behaald.
De BC complimenteert de GGD onder applaus.
Mevr. Zwiep (Dinkelland) brengt haar waardering over voor de
JGZ i.v.m. de verstrekte gegevens t.b.v. het project Kinderen in
tel Dinkelland, dat landelijk de 3e plaatst heeft gehaald.

d.

3.

4.

Verslagen:
a. Verslag BC PG 30 januari
2014
b. Actielijst bij verslag BC PG
30 januari 2014
c. Impressieverslag thema BC
PG 13 februari 2014
d. Verslag thema AO 18
februari 2014
e. Verslag AO PG 11 maart
2014
BC-voorstel ‘Jaarstukken 2013 en
Programmabegroting 2015 GGD
Twente’

a.
b.
c.
d.
e.

Ter vaststelling
Ter vaststelling
Ter vaststelling
Ter kennisname
Ter kennisname

1. a. Het jaarverslag 2013
van GGD Twente, waarin
opgenomen de
programmaverantwoording
2013 en de
productiecijfers 2013, vast te
stellen.
b. Eventuele reactie op de
programmaverantwoording
2013 ter kennis te brengen
van het DB voor de
vergadering van de
Regioraad op 2 juli 2014.

ACTIE
DOOR

BESLISSING

a.
b.
c.
d.
e.

Ongewijzigd vastgesteld.
Idem.
Idem.
Voor kennisgeving aangekomen.
Idem

Het voorstel en de jaarstukken worden ter bespreking voorgelegd.
De voorzitter resumeert:
Advies 1: conform advies.
Advies 2: vervalt aangezien de BC met het vaststellen van het
jaarverslag ook kennis neemt van de recap.
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5.

BC-voorstel ‘Klachtenrapportage
2013’

6.

BC-voorstel ‘Jaarprogramma 2014
t/m 2015 Jeugdgezondheidszorg
GGD Twente’
a. Ministerie van VWS
b. VNG: - Platform GGD-bestuurders
- Commissie Gezondheid en
Welzijn

7.

VOORSTEL/ADVIES

c. In te stemmen met het
voorliggende hoofdstuk uit de
Programmabegroting Regio
Twente 2015 en
de reactie van de BC ter
kennis te brengen van het DB
t.b.v. de Regioraad van 2 juli
2014.
2. Kennis te nemen van de
recap 2013.
1. De rapportage voor
kennisgeving aan te nemen;
2. Deze ter kennisname toe
te zenden aan de minister
van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, de
regionaal inspecteur,
Zorgbalans Overijssel en de
Klachtencommissie GGD.
Het Jaarprogramma 2014 t/m
2015 Jeugdgezondheidszorg
GGD Twente vast te stellen.
Ter kennisname

BESLISSING

Conform advies.

Tekstueel: bij doelstelling 3: 2014 wijzigen in 2015.
Verder akkoord.
Conform advies.
a. De voorzitter meldt dat ambtelijk de contacten met VWS goed
worden onderhouden.
b. - Platform GGD-bestuurders: De voorzitter meldt dat in het
kader van de ontwikkelingen binnen de VNG vanuit de
commissie Governance dit platform zal worden opgeheven en
dat hiervoor in de plaats een Bestuurlijke Advies Commissie
Publieke Gezondheid (BAC PG) wordt gevormd conform de
werkwijze van het al bestaande BAC GHOR. Dubbelingen
worden zo veel mogelijk voorkomen.
Commissie Gezondheid & Welzijn blijft bestaan. J.
Oude Alink meldt dat hierin veel is gewisseld over de
landelijke ontwikkelingen rond Wmo. De leden zijn
zeer kritisch en de zorgen worden goed neergezet.

ACTIE
DOOR
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8.

Rondvraag en sluiting

VOORSTEL/ADVIES

BESLISSING

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur.

ACTIE
DOOR

